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1. პერსონალური ინფორმაცია  

 

გვარი მოსიაშვილი  

სახელი ვალერი 

ელ. ფოსტა vmosiashvili@seu.edu.ge  

არსებული სამსახურებრივი 

პოზიცია 

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტის დეკანი 

 

2. პოზიცია და მიმართულება: 

 

თანამდებობა: პროფესორი 

მიმართულება: ფინანსები 

 

 

3.აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი  
 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს, ეკონომიკისა და 

სოციალური პრობლემების ს/კ ინსტიტუტი 

მიმართულება / სპეციალობა ეკონომიკა 

ჩარიცხვის წელი 1997 წ 

დისერტაციის დაცვის წელი 2002 წ 

მინიჭებული კვალიფიკაცია ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი 

სადისერტაციო თემის სათაური ეკონომიკური დინამიკის ფაქტორები და რეგულირება 

ნაშრომის ხელმძღვანელი ე.მ.დ. გიორგი მალაშხია. 

 

4. სხვა განათლება  

 

I 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

თბილისი საფინანსო-ეკონომიკური აკადემია 

(წარჩინებით). კვალიფიკაცია -ეკონომისტის, სპეციალობა - 

ფინანსები და საბანკო საქმე. (დიპლომი აუ # 042673 ). 

ფაკულტეტი / სპეციალობა 
ფინანსები და საბანკო საქმე 

 

ჩარიცხვის და დამთავრების 

წლები 

დაწყება (წწ) დასრულება (წწ) 

1992 წ 1997 წ 

mailto:vmosiashvili@seu.edu.ge
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მინიჭებული კვალიფიკაცია 

    

კვალიფიკაცია - ეკონომისტის,  

სპეციალობა - ფინანსები და საბანკო საქმე. 

 

 

5. პროფესიული გამოცდილება  

 

თარიღი (თთ/წწ) 
დამსაქმებელი 

პოზიცია / სამსახურებრივი 

მოვალეობანი -დან -მდე 

2018 წ. 

 

დღემდე ეკონომიკის კვლევის 

და განვითარების 

ინსტიტუტი 

დირექტორი 

ინსტიტუტის სამეცნიერო საქმიანობის 

ზედამხედველობა 

1996 წ. 

 

2005 წ. საქართველოს 

ეკონომიკის 

სამინისტროსთან 

არსებული 

ეკონომიკური და 

სოციალური 

პრობლემების ს\კ 

ინსტიტუტი 

წამყვან მეცნიერი მუშაკი 

კვლევითი ინსტიტუტის საკველ 

პროექტებში მონაწილეობა, კვლევების 

შესრულება. 

საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს 

ინდიკატორული განვითარების გეგმების 

შესრულებაში მონაწილეობა 

2006 წ. 

 

2007 წ. საქართველოს 

მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემიის 

ი. აბაშიძის 

სახელობის 

ენციკლოპედიის 

ქართული რედაქცია 

ეკონომიკისა და სამართლის რედაქციის 

წამყვანი სამეცნიერო რედაქტორი 

ენციკლოპედიისათვის სტატიების 

მომზადება 

2000 წ. 

 

2009 წ. თბილისის დავით 

აღმაშენებლის 

სახელობის 

უნივერსიტეტი.  

ეკონომიკისა და მართვის კათედრის 

გამგე 

ეკონომიკისა და მართვის კათედრის 

ხელმძღვანელობა, სამეცნიერო საბჭოში 

მუშაობა. რეფერირებადი ჟურნალის 

„აღმაშენებელი“ ეკონომიკის 

განყოფილების რედაქტორობა 

2014 წ. დღემდე ჯუმბერ ლეჟავას 

სახელობის 

მეცნიერთა 

მრავალპროფილიანი 

საერთაშორისო 

აკადემია 

ჟურნალი „ათინათი“-ს ეკონომიკის 

განყოფილების რედაქტორი. 

 

ჟურნალი „ათინათი“-ს ეკონომიკის 

განყოფილების სტატიების 

რედაქტირება/რეცენზირება. 

 

6. სამეცნიერო-პედაგოგიური სტაჟი  

 

თარიღი (თთ/წწ) დაწესებულების 

დასახელება 

სასწავლო კურსი 

/კვლევითი პროექტი 

სწავლების 

საფეხური -დან -მდე 
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2009 წ. დღემდე საქართველოს 

ეროვნული 

უნივერსიტეტი სეუ 

ფინანსების 

საფუძვლები, 

საბანკო საქმე, 

საერთაშორისო 

ფინანსები, 

ფინანსური 

ინსტიტუტები და 

ბაზრები 

ბაკალავრიატი

მაგისტრატურ

ა 

2009 წ დღემდე  საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

ფინანსების 

საფუძვლები, 

საბანკო საქმე, 

ფინანსური პილიტიკის 

სტრატეგიები, 

კვლევა საერთაშორისო 

ფინანსებში, 

ბაკალავრიატი 

მაგისტრატურ

ა 

დოქტორანტუ

რა 

2004 წ. 

 

2006 წ. თბილისის აზიისა და 

აფრიკის ინსტიტუტის 

ასოცირებული 

პროფესორი. 

ფინანსები 

კორპორაციათა 

ფინანსები 

ბაკალავრიატი 

2000 წ. 

 

2009 წ. თბილისის დავით 

აღმაშენებლის 

სახელობის 

უნივერსიტეტი 

ფინანსების 

საფუძვლები 

საბანკო საქმე 

ფულის მიმოქცევა და 

კრედიტი 

ბაკალავრია

ტი 

მაგისტრატუ

რა 

 

7. სამეცნიერო პუბლიკაციები  
 

თარიღი ნაშრომის სათაური ჟურნალის დასახელება გამომცემლობა 

2020 წ. საკრედიტო რისკების 

შეფასების მსოფლიოში 

ცნობილი მეთოდები და 

მათი მინიმიზაციის ხერხები 

ეკონომიკა და ფინანსები დანი 

2020 წ. ბანკზე მოქმედი 

დარგობრივი რისკების  

საფინანსო-ეკონომიკური 

მაჩვენებლები 

ეკონომიკა და ფინანსები დანი 

2020 წ. რეფინანსირების განაკვეთის 

გავლენა შიდა 

ინვესტიციებზე 

 

ეკონომიკა და ფინანსები დანი 

2020 წ. საბანკო სექტორის 

მდგრადობაზე მოქმედი 

ბიზნეს-მოდელების 

თანამედროვე მექანიზმები 

ათინათი ჯუმბერ ლეჟავას 

სახელობის მეცნიერთა 

მრავალპროფილიანი 
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საერთაშორისო 

აკადემია 

2020 წ. მსოფლიო სავალუტო 

სისტემის ფორმირების 

წინაპირობები 

ათინათი ჯუმბერ ლეჟავას 

სახელობის მეცნიერთა 

მრავალპროფილიანი 

საერთაშორისო 

აკადემია 

2019 წ. ეროვნული ვალუტის 

ანტიდევალვაციური 

პოლიტკის ალტერნატიული 

გზების შესახებ 

სეუ & მეცნიერება ფორმა 

2019 წ. Determining the factor of  

interaction of the risks in 

banking  business and the 

establishment of the author’s 

formula for its quantitative 

calculation 

DERGI KRADENIZ DERGI KRADENIZ 

2019 წ. ფულადი სისტემის 

თანამედროვე ტიპები 

ათინათი ჯუმბერ ლეჟავას 

სახელობის მეცნიერთა 

მრავალპროფილიანი 

საერთაშორისო 

აკადემა 

2019 წ. ფინანსური ინტეგრაციის 

თანამედროვე რისკები და 

მათი პრევენციის 

ღონისძიებები  

 

ათინათი ჯუმბერ ლეჟავას 

სახელობის მეცნიერთა 

მრავალპროფილიანი 

საერთაშორისო 

აკადემა 

2019 წ. საბანკო ინოვაციური 

პროდუქტებისა და 

ოპერაციების არსი და 

საბანკო ინოვაციის 

სასიცოცხლო ციკლი“ - 

საერთაშორისო 

რეცენზირებადი და 

რეფერირებადი სამეცნიერო 

ჟურნალი 

ეკონომიკა და ფინანსები დანი 

2019 წ. საქართველოს ეროვნული 

ბანკის მონეტარული 

პოლიტიკის გავლენა 

ეროვნული ვალუტის 

სტაბილურობაზე 

ეკონომიკა და ფინანსები დანი 

2019 წ. კვლევის ძირითადი 

პარადიგმები და მათი 

შედარებითი დახასიათება 

ეკონომიკა და ფინანსები დანი 
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2019 წ. ბიუჯეტის საშემოსავლო 

ნაწილის ალტერნატიული 

გზების შესახებ 

ეკონომიკა და ფინანსები დანი 

2018 წ. საბანკო ბიზნესზე 

ერთდროულად მოქმედი 

რისკების 

ურთიერთზემოქმედების 

ფაქტორების დადგენა და 

მისი რაოდენობრივად 

გაანგარიშების 

ავტორისეული ფორმულის 

ჩამოყალიბება 

ეკონომიკა და ფინანსები დანი 

2018 წ. ტურიზმის გავლენის 

ფინანსური ასპექტები 

ქვეყნის ეკონომიკაზე 

 

სეუ & მეცნიერება ფორმა 

2017 წ. საქართველოს სახელმწიფო 

საგარეო ვალის სტრუქტურის 

ანალიზი 

 

ათინათი ჯუმბერ ლეჟავას 

სახელობის მეცნიერთა 

მრავალპროფილიანი 

საერთაშორისო 

აკადემა 

2017 წ. აზიის განვითარების ბანკის 

პროექტების სოციალურ-

ეკონომიკური შედეგები 

საქართველოში 

სეუ & მეცნიერება ფორმა 

2017 წ. საგანმანათლებლო 

ორგანიზაციების 

არაკომერციული ფინანსების 

მართვის ზოგიერთი საკითხი 

„ეკონომიკა და ბიზნესი, ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

2016 წ. ფინანსური ურთიერთობები 

თანამედროვე გლობალურ 

ეკონომიკურ გარემოში 

ათინათი ჯუმბერ ლეჟავას 

სახელობის მეცნიერთა 

მრავალპროფილიანი 

საერთაშორისო 

აკადემა 

2016 წ. ფინანსური ტრანზაქციების 

ახალი გადასახადის 

შემოღების აუცილებლობა 

სეუ & მეცნიერება ფორმა 

 

8. სხვა სახის აქტივობა  

 

N აქტივობის დასახელება და აღწერა 

საერთაშორისო/ადგილობრივი კონფერენციები: 
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1 “КОРРУПЦИЯ, КАК ФАКТОР, СПОСОБСТВУЮЩИЙ НАРУШЕНИЮ ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА” - II –Я Международная научно-практическая конференция «Добросовестность 

в действии: российский и зарубежный опыт» 21-23 апреля 2016 г. Новосибирского 

государственного технического университет. 

2 “Bona fide behavior priorities in public funds management  field” - II –Я Международная научно-

практическая конференция «Добросовестность в действии: российский и зарубежный опыт» 

21-23 апреля 2016 г. Новосибирского государственного технического университет. 

3 „ტურიზმის პირდაპირი და ირიბი გავლენა რეგიონის ეკონომიკაზე“, საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია - „ტურიზმის განვითარების ტენდენციები: პრობლემები და 

პერსპექტივები“ 7-8 მაისი, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი - სეუ,  თბილისი 

2016. 
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